Huurovereenkomst
Verhuurder:
Kinderboerderij de Goffert
Slotemaker de Bruïneweg 268
6532AD Nijmegen
024-3560371
06-27339128 (bij Nood)

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer (mobiel):

LET OP:Betaling kan per pin of contant

•

•

Schade
Bij verlies van de sleutel, schade of breuk in/aan de accommodatie, zowel binnen als
buiten, zal de schade in rekening gebracht worden aan de huurder.
Klachten
Wanneer de huurder een klacht heeft, kan deze direct gemeld worden bij
Kinderboerderij de Goffert. Achteraf kunnen schriftelijke klachten worden gestuurd naar:
Kinderboerderij de Goffert
Slotemaker de Bruïneweg 268
6532AD Nijmegen
beheerder@kinderboerderijdegoffert.nl

Let op!
Uurprijs binnen openingstijden boerderij: €15,- per ruimte & €30,- per dubbele ruimte.
Uurprijs buiten openingstijden boerderij: €25,- per ruimte & €50,- per dubbele ruimte.
(omcirkel het juiste)
Meegebrachte etenswaren:
Gebruik apparaten (koffie/waterkoker/fornuis/oven):
Gebruik beamer & Hi-fi:
Ik neem kannen thee/koffie/ranja af:

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ik huur de ruimte op: ……………………………….van …………………... tot ………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door het zetten van uw handtekening bent u op de hoogte van en gaat u akkoord met de huur- en
annuleringsvoorwaarden van Kinderboerderij de Goffert:
Handtekening Huurder:

Datum:

Handtekening Beheerder:
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Huur- en Annuleringsvoorwaarden Kinderboerderij de
Goffert
De volgende regels zijn van toepassing bij gebruik van ruimtes van Kinderboerderij de Goffert:
1. Kinderboerderij de Goffert is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van
persoonlijke eigendommen. Let zelf op je spullen!
2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen tijdens en aan het eind van de
huurperiode. U dient de ruimte netjes achter te laten. Voor nalatigheid brengen wij €50,opruimkosten in rekening.
3. In alle ruimtes is het verboden te roken.
4. Het hele gebouw is voorzien van brandblussers. Misbruik van deze brandblussers wordt
bestraft met een boete van €150,-.
5. Nooduitgangen moeten worden vrijgehouden en blussers mogen niet geblokkeerd worden.
6. Gebruik van alcohol binnen de openingstijden van de boerderij is absoluut verboden, er
worden geen uitzonderingen gemaakt.
7. Losse gourmet- en frituurapparaten mogen niet gebruikt worden in de ruimtes.
8. Wanneer de huurder de ruimte huurt buiten openingstijden mogen er geen dierenverblijven
open gemaakt worden.
9. De dieren op het terrein mogen niet gevoerd worden met wat voor voer dan ook, tenzij dit
is afgesproken met de beheerder.
10. De gehuurde ruimte omvat alleen de binnenruimte, dus niet het gehele terrein, tenzij de
ruimte wordt verhuurd tijdens de openingstijden van Kinderboerderij de Goffert.
11. De prijs wordt bepaald door het totaal aantal uren dat er wordt gehuurd. Voor versieren en
schoonmaken van de ruimte wordt een korting toegepast van één uur. Als er meer tijd nodig
is om te versieren/schoonmaken, komt dit bovenop de huurprijs.
12. Bij huur buiten de reguliere openingstijden van de kinderboerderij komen er extra kosten
bij. Voor gebruik buiten openingstijden, betaalt u niet €15,- per ruimte, maar €25,- per
ruimte.
13. Gebruik van plakband/tape is niet toegestaan op deuren/muren/plafonds/palen dit i.v.m.
beschadiging van de verf in de ruimtes.
14. Het is alleen mogelijk hele uren te huren.
15. Betaald u op de dag zelf? Dan graag cash betalen, pinnen is niet mogelijk!
16. Huurder dient het lokaal op het besproken tijdstip te verlaten. De sleutel(s) moet(en) op de
gereserveerde eindtijd weer in het bezit van het personeel zijn.
17. De aangeboden ruimtes kunnen vanaf 9:00 in de ochtend tot maximaal 22:00 in de avond
gehuurd worden.
18. Het meubilair heeft een vaste opstelling. Deze mag de huurder naar believen wijzigen en
deels (op afspraak) wegzetten in een andere ruimte. De huurder dient aan het eind van de
reservering het meubilair weer op de oude vaste plaats terug te zetten.
19. In de ruimte mag in overleg een zelfgekozen cateraar maaltijden leveren. U of de cateraar
dient zelf voor borden en bestek te zorgen.
20. Een optie nemen kan wanneer de aanvraag minimaal 14 dagen vóór de reserveringsdatum
wordt gedaan. Hiervoor geldt: Wanneer een andere partij geïnteresseerd is in dezelfde zaal
vervalt de optie binnen 48 uur. Met de optienemer nemen wij uiteraard eerst contact op
(via de mail of telefoon).
Annuleringsvoorwaarden:
Annuleren kan alleen per mail: beheerder@kinderboerderijdegoffert.nl (Een telefonische annulering
geldt niet). Bij annulering huurder van 2 of meer weken van tevoren zijn er geen kosten. Tussen de
1 en 2 weken van tevoren 50% van de huurkosten en 1 week of minder van tevoren 100% van de
huurkosten.
In deze laatste twee gevallen betaalt u alleen het aantal gereserveerde uren en niet het opgegeven
aantal personen.
Bij een noodgeval neemt de huurder contact op met de beheerder via nummer:
0627339128
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